
  

 

 MANUAL CONSULTA QUALIFICAÇÃO CADASTRAL EM LOTE 
 

O eSocial é um projeto do Governo Federal que visa unificar o envio de informações pelo 

empregador em relação aos trabalhadores que lhe prestam serviços remunerados.  

O aplicativo de "Consulta Qualificação Cadastral" permite ao usuário verificar se os cadastros 

estão aptos para serem utilizados no eSocial. Identificando possíveis divergências entre os 

cadastros internos das empresas e o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e o Cadastro Nacional de 

Informações Sociais - CNIS, a fim de não comprometer o cadastramento inicial ou admissões de 

trabalhadores no eSocial. 

 

 No sistema SGRH, o usuário acessará em Tabelas > eSocial > Consulta Qualificação Cadastral > 

Gerar Arquivo. Para gerar o arquivo. 

 

 

 
 O usuário pode selecionar o tipo de situação dos empregados quanto à qualificação cadastral 
para a geração do arquivo. Ou seja, se ele desejar gerar um arquivo apenas com os empregados 
que nunca foram enviados ao eSocial ele seleciona “Não Consultado”, se quiser gerar o arquivo 
com os empregados que foram enviados e tiveram um retorno inconsistente (quando é 
necessário fazer alterações no cadastro do empregado) seleciona-se a opção de “Qualificação 
Inconsistente”.  



  

Se selecionada a situação “Todos”, será listado todos os empregados, independentemente da 

situação de cada um. 

 

Na tela de apresentação dos empregados terá uma legenda onde será possível visualizar todos 

ou desmarcar alguma situação desejada. 

 



  

O usuário deve marcar os empregados e selecionar a opção Gerar Arquivo. O sistema apresenta 

uma mensagem com o caminho do arquivo e se deseja abrir o site de envio do eSocial. 

 

No site do eSocial o usuário deve acessar a opção Consulta Qualificação Cadastral em lote. 

 

Para realizar o envio, o certificado da empresa deve estar cadastrado no computador. 

Realizara o envio pela opção Upload e o retorno pela opção Download. 

 
 

Para importar o arquivo de retorno após seu processamento, deve acessar a opção Tabelas > 

eSocial > Consulta Qualificação Cadastral > Importar Retorno. 



  

 

 

 



  

Nesta tela apresentamos o CPF, o NIS, o Nome e Data de Nascimento constantes no arquivo de 

retorno (e que são a mesmas do sistema), nas colunas seguintes é uma serie de validações feitas 

pelo eSocial, quando informado com “Não” na coluna quer dizer que o dado presente no sistema 

está correto e de acordo com as informações do eSocial, e quando informamos com “Sim” é que 

houve alguma divergência do dado apresentado com as informações constantes no banco de 

dados deles. 

 

Após a importação, temos disponível o Relatório de Qualificações no menu Tabelas > eSocial > 

Consulta Qualificação Cadastral > Relatório Qualificações. Aonde é possível listar os empregados 

por situações. Ao selecionar a opção de “Qualificação Inconsistente” o sistema apresentará as 

mensagens de orientações retornadas pelo eSocial. 

 

Tais como: Divergência ao CPF (situação "suspenso", "nulo" ou "cancelado", nome ou data de 

nascimento divergente), Divergências relativas ao NIS (CPF ou data de nascimento divergentes), 

aonde a mensagem pode indicar o local devido para sua correção (RFB, Caixa, INSS, Correios). 


